MENU

WYKAZ ALERGENÓW
①zboża zawierające gluten
②skorupiaki
③jaja
④ryby
⑤orzeszki ziemne
⑥soja
⑦mleko/laktoza
⑧ orzechy:
•

Migdały, Orzechy laskowe, Orzechy włoskie, Orzechy nerkowca, Orzechy pekan, Orzechy pistacjowe, Orzechy makadamia, Orzechy Queensland

⑨seler
⑩gorczyca
⑪nasiona sezamu
⑫ łubin
⑬ cebula, czosnek, dwutlenek siarki i siarczyny w stęzeniach powyzej 10 mg/kg:
•

Środki spożywcze zawierające siarczyny to: suszone owoce (morele, gruszki, brzoskwinie, ananasy, jabłka, winogrona), chrzan tarty, żel
owocowy, płynna pektyna, szparagi, seler, cebula, kapusta, rzepa, pasternak –ale tylko w postaci wyrobów, suszonych, siekana cebula i
czosnek, cebula w occie, wyroby ziemniaczane (czerwona mączka ziemniaczana, mrożone produkty ziemniaczane, ziemniaki cięte i siekane ), wino,
wino musujące kwas cytrynowy.

⑭mięczaki
⑮ wieprzowina
⑯ drób
⑰ cytrusy
⑱ miód
danie wegetariańskie

DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW UŻYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZYPRAWY;
pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek,
zioła prowansalskie, papryka słodka, sól niskosodowana, cukier z wanilią

LIST OF ALLERGENS
① grains containing gluten
② crustaceans
③ eggs
④ fish
⑤ peanuts
⑥ soy
⑦ milk/lactose
⑧ nuts
•

almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, pistacio nuts, macadamia nuts, queensland nuts

⑨ celery
⑩ mustard
⑪ sesame seeds
⑫ lupine
⑬ onion, garlic, sulfur dioxide and sulfites in concentrations above 10 mg / kg:
•

Foods containing sulfites are: dried fruits (apricots, pears, peaches, pineapples, apples, grapes), grated horseradish, fruit gel, liquid pectin,
asparagus, celery, onion, cabbage , turnip, parsnips - but only in the form of dried, chopped onion and garlic, onion in vinegar, potato products
(red potato flour, frozen potato products, cut and chopped potatoes), wine, sparkling citric acid wine.

⑭ molluscs
⑮ pork
⑯ poultry
⑰ citrus
⑱ honey
Vegatarian dish

TO PREPARE OUR MEALS WE USE SPICES:
pepper, herbal pepper, allspice, bay leaf, marjoram, oregano, basil, thyme,
herb de Provence, sweet pepper, salt, vanilla sugar

! DRODZY GOŚCIE !
Wszystkie nasze dania przygotowujemy ze świeżych, wysokiej jakości produktów. W związku z tym
czas oczekiwania na zamówione potrawy może wynosić ok 35 min.
W przypadku alergii oraz uczuleń na jakiekolwiek produkty spożywcze,
prosimy o poinformowanie Kelnera na początku składania zamówienie.
W przypadku konieczności podzielenia rachunku,
prosimy poinformować Kelnera przed złożeniem zamówienia
Do rachunku powyżej 40 zł doliczany jest 10 % serwis.
W PRZYPADKU W KTÓRYM NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z DOLICZENIEM SERWISU KELNERSKIEGO,
PROSIMY O POINFORMOWANIE OBSŁUGI PRZED FINALNYM ZATWIERDZENIEM RACHUNKU

! DEAR GUESTS !
All of our dishes are prepared with fresh and high quality products. In that case,
waiting time can be up to 35 minutes.
In case of severe allergies and allergies on any product,
please inform the Waiter when ordering.
If You need to split Your bill, please inform the Waiter before placing an order.
10 % service included above 40 zł amount.
in case of not agreeing with the obligation of waiter service, please inform your waiter before the final bill approval

Przystawki / 100 - 150 g /
Rosti z Buraka 29 zł

①③⑦⑩⑰⑱
sałata z vinaigrette, gruszka, mus z koziego sera, prażone pestki dyni, krem balsamiczny

Śledź w 4 odsłonach 24 zł

①③④⑦⑩⑬⑰⑱
po wiejsku z cebulą / pod serową pierzyną / w musztardzie / na słodko z cebulą i żurawiną / pieczywo

Biała Kiełbasa 24 zł

①⑦⑨⑩⑬⑮⑱
duszona w ciemnym piwie i miodzie z cebulą / sos śmietanowo-chrzanowy, pieczywo

Naleśnik na słono 29 zł

①③⑦⑬
szpinak, Polski ser pleśniowy lazur, pomidorki koktajlowe / domowe pesto bazyliowe, pestki słonecznika /

Starters / 100 - 150 g /
Beetroot rosti 29 zł

①③⑦⑩⑰⑱
a mix of salad with vinaigrette, pear, goat cheese, roasted pumpkin seeds, balsamic cream

Herring in 4 scenes 24 zł

①③④⑦⑩⑬⑰⑱
countryside style with onion/ under cheese cover / with mustard / sweet taste with onion and cranberry, bread

White Sausage 24 zł

①⑦⑨⑩⑬⑮⑱
baked with onion, honey and dark beer / creamy horseradish sauce, bread

Salty Pancake 29 zł

①③⑦⑬
spinach, Polish blue cheese lazur, cherry tomatoes / homemade basil pesto, sunflower seeds

Karmnikowe Tatary / 120-150 g /
/ podawane z pieczywem /

Tatar Wołowy 39 zł

①③④⑩⑬
100 gr siekanego surowego mięsa wołowego doprawionego według karmnikowej receptury/ marynowane kurki, cebula,
ogórek kiszony, kapary, żółtko przepiórcze, anchois/ masło

Tatar z Łososia 39 zł

①④⑬⑰
100 gr surowego łososia doprawionego w karmnikowym stylu z pesto z suszonych pomidorów, ocet jabłkowy/
cebula, świeży ogórek, rzodkiewka, koper włoski, ziemia oliwkowa/ masło

Tatar z Buraka 33 zł

①⑦⑧⑱
100 gr pieczonego buraka, kolendra, jabłko, miód, mus z koziego sera, prażone płatki migdałów

Karmnik Style Tartare / 120 –150 g /
/ served with bread /

Beef Steak Tartare 39 zł

①③④⑩⑬
100 grams of chopped raw beef meat seasoned in special karmnik style, pickled chanterelles, onion,
pickled cucumber, capres, yolk of quail egg, anchois, butter

Salmon tartare 39 zł

①④⑬⑰
100 grams of fresh raw salmon with sundried tomatoes pesto, apple vinegar/
onion, fresh cucumber, radish, fennel, black olive sand, butter

Baked beet tartare 33 zł

①⑦⑧⑱
100 grams of baked beet, cilantro, apple, honey, goat cheese mousse, roasted almond flakes seed

Sałatki / 200 –250 g /
Sałatka z kurczakiem 39 zł

①③⑩⑬⑯⑰⑱
panierowane w panko chrupiące polędwiczki z piersi kurczaka, mix sałat z vinaigrette, pomidorki cherry,
świeży ogórek, sos musztardowo-miodowy

Sałatka z pieczonym burakiem 36 zł

⑦⑧⑩⑬⑰⑱
pieczony burak, mix sałat z vinaigrette, gruszka, jabłko, mus z koziego sera, prażone pestki dyni,
olej z pestek dyni, oliwa z białej trufli

Salads / 200 –250 g /
With chicken 39 zł

①③⑩⑬⑯⑰⑱
crunchy chicken strips in panko, a mix of salad with vinaigrette, shallot, cherry tomatoes,
fresh cucumber, honey and mustard sauce

With roasted beet 36 zł

⑦⑧⑩⑬⑰⑱
roasted beet, a mix of salad with vinaigrette, pear, apple, dried pumpkin seeds, goat cheese mousse,
pumpkin seeds infused olive oil, white truffle infused olive oil

Zupy / 275 ml /
Krem z pieczonych pomidorów 23 zł

①⑦⑨⑬⑯
kwaśna śmietana, oliwa z pestek dynii, grzanka z serem bursztyn

Żurek na wędzonych żeberkach wieprzowych 25 zł

①③⑦⑨⑬⑮
/ biała kiełbasa, jajko / puree ziemniaczane z prażoną cebulą

Zupa cebulowa 24 zł

bulion na 3 rodzajach mięs, białe wino / grzanka z serem szafir

Soups / 275 ml /
Baked Tomatoes cream 23 zł

①⑦⑨⑬⑯
sour cream, pumpkin seeds infused olive oil, toast with bursztyn cheese

Traditional polish sour soup made on smoked pork ribs 25 zł
/ white sausage, boiled egg / mashed potatoes with fried onion

Onion soup 24 zł

beef broth, white wine / toast with szafir cheese

①③⑦⑨⑬⑮

Pierogi ręcznie robione / 7 szt. / 230 - 250 g /
Pierogi sezonowe 32 zł

/ zapytaj kelnera o dostępny rodzaj /

Pierogi z pieczoną kaczką 34 zł

①⑬⑯⑰⑱
/ farsz: kaczka, kasza gryczana, cebula, czosnek, prażone pestki słonecznika, kolendra, suszona żurawina / marynowana czerwona kapusta, miód

Pierogi z kapustą i grzybami 30 zł

①⑬
/ farsz: kiszona kapusta, pieczarki, cebula / prażona cebulą

Pierogi z mięsem podlane bulionem 34 zł

①⑨⑬⑮
/ farsz: wołowina, wieprzowina, marchew, cebula, czosnek, seler, pietruszka, suszony majeranek / świeża kolendra, prażona cebula

Pierogi galicyjskie 30 zł

①⑦⑬
/ farsz: twaróg, ziemniaki, cebula / kwaśna śmietana, prażona cebula

Handmade dumplings / 7 pcs / 230 –250 g /
Seasonal Dumplings 32 zł

/ ask the waiter about the type of dumplings available /

Dumplings with baked duck 34 zł

①⑬⑯⑰⑱
/ stuffing: duck, buckwheat, onion, garlic, roasted sunflower seeds, coriander, dried cranberry / marinated red cabbage, honey

Dumplings with sour cabbage and mushroom stuffing 30 zł

①⑬

/ stuffing: sour cabbage, mushrooms / fried onion

Meat dumplings flooded with broth 34 zł

①⑨⑬⑮
/ stuffing: beef, pork, carrot, onion, garlic, celery, parsley, dried marjoran /coriander and fried onion

Galicians dumplings 30 zł

①⑦⑬
/ stuffing: cottage cheese, potatoes, onion / sour cream, fried onion

Burgery / 350 –400 g /
Cheeseburger Wołowy 39 zł

①③⑦⑩⑪⑬⑱
225 g wołowiny doprawianej w karmnikowym stylu (zawiera smażoną cebulę), własnego wypieku „brioche”, ser żółty mimolette, cebula kandyzowana w miodzie,
sałata karbowana, pomidor malinowy, ogórek kiszony, cebula czerwona, sos dijo-majo

Wegecior 34 zł

①⑦⑧⑩⑪⑬⑱
/ 180 g - kotlet: marchewka, sezam, prażone pestki słonecznika, kasza jaglana, cebula, bułka tarta, płatki chili, imbir /
własnego wypieku „brioche”, sałata karbowana, pomidor malinowy, ogórek kiszony, czerwona cebula, cebula kandyzowana w miodzie, sos śmietanowo-czosnkowy

domowe frytki z ketchupem / 75 g / 6 zł /
minimalny czas oczekiwania na poszczególne rodzaje wysmażenia:
średnio wysmażony: 15 minut, dobrze wysmażony: 25 minut

Burgers / 350 –400 g /
Beef cheeseburger 39 zł

①③⑦⑩⑪⑬⑱
225 grams of beef seasoned in karmink style (contains fried onion) , homemade wheat bun, mimolette cheese, candied onion with honey,
salad, tomato, pickled cucumber, red onion, dijo-majo sauce

Vegeburger 34 zł

①⑦⑧⑩⑪⑬⑱
/ 180 g cutlet: carrot, sesame seeds, roasted sunflower seeds, millet groats, red onion, bread crumbs, chilli flakes, ginger /
homemade wheat bun, salad, tomato, pickled cucumber, red onion, candied onion with honey, creamy-garlic sauce

homemade french fries with ketchup / 75 g / 6 zł /
the minimum waiting time for individual types of fried:
medium: 15 minutes, well done: 25 minutes.

Dania główne / 300 –450 g /

Rolada z piersi kurczaka 39 zł

①③⑦⑩⑬⑯⑰⑱
farsz: twaróg, ziemniaki, boczek, cebula, natka pietruszki / sos śmietanowo-cebulowy, mix sałat z vinaigrette, kandyzowane tagliatelle z marchewki

Schabowy z kością 41 zł

①③⑦⑬⑮
250 g solankowanej wieprzowiny, obtoczonej w chrupiącej japońskiej panierce panko, puree ziemniaczane, prażona cebula, mizeria

polędwiczki wieprzowe 44 zł

①⑥⑦⑩⑬⑮
sos śmietanowo-borowikowy na bazie brandy/ kluski śląskie, buraki zasmażane

Duszone żeberka wieprzowe 49 zł

①⑥⑦⑬⑮⑰⑱
w sosie własnym na bazie whisky/ domowe kopytka, smażona cykoria

pół kaczki luzowanej 54 zł

⑬⑯⑰
zapiekanej z kawałkami jabłek i pomarańczy/ kluski śląskie, buraki zasmażane, mus żurawinowy

Stek z antrykotu z kością 69 zł

⑦⑬⑰⑱
250 gram antrykotu wołowego marynowanego z czosnkiem i świeżym rozmarynem/
chipsy z batatów, mieszane sałaty lollo z vinaigrette, domowe masło czosnkowe

Main Course / 300 –450 g /
Rolled chicken 39 zł

①③⑦⑩⑬⑯⑰⑱
/ stuffing: cottage cheese, potatoes, bacon, onion, parsley / creamy-onion sauce, a mix of salad with vinaigrette, Candied carrot tagliatelle

Bone-in pork chop 41 zł

①③⑦⑬⑮
250 g cured pork loin, coated in crispy japanese panko coating, mashed potato, fried onion, fresh cucumber & yoghurt salad

Pork Tenderloin 44 zł

①⑥⑦⑩⑬⑮
creamy-boletius sauce based on brandy/ local „silesian”noodles, fried beets

Stewed pork ribs 49 zł

①⑥⑦⑬⑮⑰⑱
in gravy based on whisky / homemade potato noodles, fried chicori

Deboned Half Duck 55 zł

⑬⑯⑰

roasted with pieces of fresh apple and orange/ local „silesian” noodles, fried beet, cranberry mousse

Bone-in entrecote steak 69 zł

⑦⑬⑰⑱
250 grams beef marinated with garlic and fresh rosemarry,
sweet potato chips, a mix of salad with vinaigrette, homemade garlic butter

Ryby / 250 - 300 g /
Pieczony filet z łososia 55 zł

①④⑥⑦⑧⑩⑬⑰⑱
pod orzechami nerkowca, z bułką tartą i świeżą pietruszką, marynowany w miodzie i musztardzie /
puree brokułowo-czosnkowe, sos na bazie jacka danielsa, pomidorki cherry, mieszane sałaty lollo z vinaigrette

Fish / 250 - 300 g /
Baked salmon fillet 55 zł

①④⑥⑦⑧⑩⑬⑰⑱

coating with cashews nuts, breadcrumbs and fresh parsley, marinated with dijon mustard and honey /
broccoli & garlic puree, jack daniels sauce, cherry tomato, a mix of salad with vinaigrette

Desery / 100 -150 g /
Domowa szarlotka na ciepło 24 zł

①③⑦
bita śmietana, gałka lodów, cukier puder, oprószone ciemną czekoladą

Ciasto Marchewkowe z orzechami pekan 24 zł

①③⑦⑧⑰

/ krem z serka śmietankowego /

Pucharek lodów 22 zł

①③⑦⑧⑰
3 gałki lodów, bita śmietana, domowy karmel, prażone płatki migdałów, oprószone ciemną czekoladą

Desserts / 100 –150 g /
Homemade apple pie 24 zł

①③⑦
whipped cream, scoop of ice cream, powder sugar, sprinkle with dark chocolate

Carrot cake with pecan nuts 24 zł

①③⑦⑧⑰

/ creamy glaze /

Ice cream sundae 22 zł

①③⑦⑧⑰
3 scoops of ice cream, whipped cream, roasted almonds flakes, homemade caramel, sprinkle with dark chocolate

dodatki
pieczywo 5 zł ① / masło 3 zł ⑦
puree ziemniaczane 9 zł ⑦⑬ / frytki / 150 g / 11 zł / frytki z batatów / 150 g / 18 zł
mix sałat z vinaigrette 7 zł ⑩⑰
kluski śląskie 9 zł

sosy / 3 zł
kwaśna śmietana ⑦ / dijo-majo ③⑦⑩
ketchup / majonez ③⑦

extras
bread 5 zł ① / butter 3 zł ⑦
potato puree 9 zł ⑦⑬ / fries / 150 g / 11 zł / sweet potatoes fries / 150 g / 18 zł
a mix of salad with vinaigrette 7 zł ⑩⑰
silesian noodles 9 zł

sauces / 3 zł
sour cream ⑦ / dijo majo ③⑦⑩
ketchup / mayonaisse ③⑦

Napoje

Beverages

! DRODZY GOŚCIE !
Wszystkie nasze dania przygotowujemy ze świeżych produktów, w związku z tym
czas oczekiwania na zamówione potrawy może wynosić ok 35 min.
W przypadku alergii oraz uczuleń na jakiekolwiek produkty spożywcze,
prosimy o poinformowanie Kelnera na początku składania zamówienie.
W przypadku konieczności podzielenia rachunku,
prosimy poinformować Kelnera przed złożeniem zamówienia
Do rachunku powyżej 40 zł doliczany jest 10 % serwis kelnerski.
W PRZYPADKU W KTÓRYM NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z DOLICZENIEM SERWISU KELNERSKIEGO,
PROSIMY O POINFORMOWANIE OBSŁUGI PRZED FINALNYM ZATWIERDZENIEM RACHUNKU

! DEAR GUESTS !
All of our dishes are prepared with fresh products, in that case,
waiting time can be up to 35 minutes.
In case of severe allergies and allergies on any product,
please inform the Waiter when ordering.
If You need to split Your bill, please inform the Waiter before placing an order.
10 % waiter service included above 40 zł amount.
in case of not agreeing with the obligation of waiter service, please inform your waiter before the final bill approval

